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Artikeln belyser och kartlägger doktorsavhandlingar inom utbildning och lärande i det nordiska
slöjdfältet. Inramning och urval av avhandlingarna är gjorda i linje med NordFo´s
forskningsgemenskap (Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd), som
med samarbeten mellan de nordiska länderna bland annat ska initiera, stimulera och redovisa
forskning. På så vis är det av intresse att sammanställa doktorsavhandlingar som kan relateras till
slöjdfältet både för forskare, lärarutbildare och lärarstudenter, men också för personer och grupper
inom andra områden och politiska sammanhang. Kartläggningen är inte fullständig dels då äldre
avhandlingar endast finns i tryckta exemplar och inte alltid är inregistrerade i biblioteksbaser, dels att
nordiska avhandlingstexter kan vara problematiska att ta del av om det dessutom inte finns ett abstrakt
eller sammanfattning på annat språk, exempelvis engelska. Över tid har det producerats omkring
hundra doktorsavhandlingar i Norden som ‒ i vid bemärkelse ‒ relaterar till utbildning och lärande
inom slöjdområdet, men trots urvalets bredd kan forskningen ändå uppfattas som sparsam jämfört med
flera andra forskningsområden. Doktorandanställningar som inbjuder till slöjdrelaterad forskning är
få, och det behövs ett passande forskarutbildningsämne att bli antagen till för att kunna skriva
doktorsavhandling. Artikelns översikt visar att doktorsavhandlingarna över tid främst har skrivits inom
forskarutbildningsämnen som exempelvis pedagogik, arkitektur, etnologi och sociologi. I Finland finns
däremot slöjdpedagogik och slöjdvetenskap som egna forskarutbildningsämnen vilket har öppnat upp
för forskarutbildning och doktorsavhandlingar inom eget ämnesområde. Artikeln om
doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en
grundläggande forskningsöversikt som kan kompletteras med både äldre och kommande
doktorsavhandlingar.
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Bakgrund, urval och positionering
I Norden har utbyte av erfarenheter kring den pedagogiska slöjden funnits i mer än hundra år (Hartman,
2014; Thorbjörnsson 2008). Begreppet slöjd [slöghþ, slögher] benämns redan i 1300-talets Östgötalag
och står för; slughet, flitighet, skicklighet, kunnighet, klokhet, egenskapen att vara händig, flink,
hantverksskicklig, konstfärdig, förfaren, fyndig och påhittig (Svenska akademiens ordbok, 1981, 28:e
bandet). Inom den nordiska organisationen NordFo, Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete
inom utbildning i slöjd, används det anrika slöjdbegreppets pedagogiska innebörd som ett gemensamt
paraplybegrepp för utbildning och lärande inom det nordiska slöjdfältet. Med slöjdfält menas i denna
artikel slöjdrelaterade verksamheter där material och redskap ingår vid framställning av artefakter.
NordFo-organisationen har stärkt slöjdforskningen sedan samarbetet etablerades mer organiserat i slutet
av 1980-talet. Den nordiska slöjden har flera historiska beröringspunkter, men också i den gemensamma
bristen på doktorsavhandlingar. Skolämnet slöjd, eller så som ämnet benämns i de nordiska länderna,
grundar sig på varje lands politiska beslut och styrdokument, men också på oreflekterade värderingar
och attityder om ämnet, och i än mindre grad utifrån forskning (Hartvik, 2013; Jeansson, 2017;
Johansson, 2009; Johansson & Porko-Hudd, 2011b). Det är därför angeläget att lyfta fram den forskning
som är publicerad i doktorsavhandlingar som ‒ i vid bemärkelse ‒ kan relateras till slöjdfältet både för
forskare, lärarutbildare och lärarstudenter, men också för personer och grupper inom andra områden och
politiska sammanhang.
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Artikelns övergripande syfte är att sammanställa doktorsavhandlingar som relaterar till utbildning och
lärande inom det nordiska slöjdfältet. Ett preciserat syfte är att beskriva avhandlingarnas likheter,
skillnader, forskningstematiker och kunskapsintressen. Fokus är just doktorsavhandlingar, men givetvis
ska översikten relateras till den slöjdrelaterade forskning som dessutom finns publicerad i artiklar och
rapporter. I forskningsöversikten är val av doktorsavhandlingar dels gjorda i relation till utbildning och
lärande som kan relateras till slöjd som övergripande paraplybegrepp, dels utifrån författarens egna
svenska utgångspunkter. Avhandlingar är också med i urvalet då dess författare antingen har deltagit
med sin forskning i olika NordFo-sammanhang, eller att avhandlingen har använts frekvent inom
slöjdfältet. I Norge är, till skillnad från övriga nordiska länder, slöjd och bild sammanslagna till ett
skolämne. I denna artikel ingår inte avhandlingar som främst relaterar till bild, design eller arkitektur.
Urvalet till översikten ska ses som ett ändamålsenligt urval och bekvämlighetsurval (jfr Denscombe,
2016) baserat på relevans för slöjdfältet. Det ändamålsenliga urvalet relateras främst till
sammanställningens syfte, men också utifrån ett bekvämlighetsurval som grundar sig i författarens
erfarenheter och val. Varje avhandling är unik, sammanställningen är tänkt som en grundläggande
forskningsöversikt där varje land kan komplettera och tematisera med äldre och kommande
doktorsavhandlingar och egna intresseområden. De doktorsavahandlingar som använts i översikten är
listade i alfabetisk ordning i artikelns referenslista, medan artikelns övriga litteratur är inskrivna med
grå text i referenslistan.
Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som ‒ i mycket vid
bemärkelse ‒ kan relateras till utbildning och lärande inom slöjdområdet, men forskningen kan ändå
uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Förutsättningarna för att skriva
doktorsavhandlingar inom slöjdfältet har varit begränsade på flera vis. I Sverige var tidigare
utbildningsvägar för att undervisa i slöjdämnet inte behörighetsgrundade vid ansökan till
forskarutbildning. Universitetsreformer genomfördes för de flesta lärarutbildningar i Norden under
1970-talet som öppnade upp för nya möjligheter att söka till forskarutbildning. Berge (1992) beskriver
i sin svenska avhandling om bakgrundsfaktorer för en grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i
slöjdläraryrket, resultat som också speglar möjligheter och hinder inför doktorsstudier som fanns för
personer med äldre utbildningsbakgrunder. Variationer i svenska lärarutbildningar för slöjdämnet över
tid har också beskrivits av Borg (2016) och Johansson (2014) som visar på bakgrunder och politiska
reformers betydelser för att kunna skriva doktorsavhandlingar och forska inom slöjdområdet. Att bli
behörig att söka till en forskarutbildning kunde tidigare, och fortfarande, ta lång tid. Behörigheten kunde
exempelvis innebära att först ha flera års utbildning och erfarenheter inom hantverk, därefter en
lärarutbildning med lärarexamen, sedan verksamma år i skolans slöjdundervisning och därutöver en
komplettering med en filosofie kandidat- eller magiserexamen med dess uppsatser exempelvis i
universitetsämnen som pedagogik och etnologi.
Utifrån sociokulturella utgångspunkter (Säljö, 2000; 2005; Vygotsky, 1978, 1986; Wertsch, 2002) kan
det konstareras att historiska, sociala och kulturella faktorer har påverkat möjligheter och hinder att
forska och skriva doktorsavhandling inom slöjdområdet. Den sociala och kulturella omgivningen har
haft betydelse för hur länders utbildnings- och slöjdhistoria har formats över tid (Hartman, 2014). Både
slöjdämnet, lärarutbildningar och slöjdforskningen har präglats av den historiska- och politiska
utvecklingen (Jeansson, 2017). Likaså har så kallade praktiska och teoretiska kunskapstraditioner
(Carlgren, 2015) format undervisnings- och forskningspraktiker. Att få tillträde och inträde i
forskarutbildning har både gett förutsättningar och begränsningar för att kunna forska inom
slöjdområdet. Ett avhandlingsarbete kan ses som situerat (jfr Lave & Wenger, 1991) då det har växt
fram och färgats av det forskarutbildningsämne och den forskningspraktik doktoranden ingått i. Likaså
blir avhandlingens fokus olika om doktoranden har ett insider- eller outsiderperspektiv i relation till
egna erfarenheter från slöjdverksamhet.
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Att sammanställa doktorsavhandlingar inom slöjdfältet
Givetvis är ett urval om 100 doktorsavhandlingar ofullständigt, dels då äldre avhandlingar oftast finns i
tryckta exemplar och inte alltid är inregistrerade i biblioteksbaser, dels att nordiska avhandlingstexter
kan vara problematiska att ta del av om det inte dessutom finns ett abstrakt eller en sammanfattning på
annat språk, exempelvis engelska. Äldre avhandlingar, och även mer nyskrivna, kan sakna både abstrakt
och sammanfattningar. Före år 2000 var det vanligast att doktorsavhandlingar endast publicerades som
pappersexemplar. Om avhandlingen dessutom var utgiven vid eget eller mindre förlag går de inte alltid
att finna i bibliotekshyllorna eller i bibliotekens sökplattformar.
Avsaknaden av egna forskarutbildningsämnen inom slöjdområdet har resulterat i att doktorsavhandlingarna främst har skrivits inom forskarutbildningsämnen som exempelvis pedagogik,
arkitektur, etnologi och sociologi, dvs. ämnesområdena har format den slöjdforskning som varit möjlig
att utföra inom ramen för forskarutbildningsämne och avhandling. Tidiga doktorsavhandlingar har
författats av personer med bakgrunder utanför slöjdfältet och dessa avhandlingar har oftare utgått från
historiska dokument än handlat om slöjd utifrån praktiknära forskning. Även om det i Sverige numera
finns möjligheter att doktorera inom forskarutbildningsämnen som Pedagogiskt arbete och Estetiska
uttrycksformer inom utbildningsvetenskap, eller i Norge inom Kulturstudier, är doktorandanställningar
som inbjuder till slöjdrelaterad forskning få. Då dessa forskarutbildningsämnen är öppna för flera
ämnesområden har det resulterat i att det är mer sällan det antas en slöjddoktorand i konkurrens med
sökande från andra mer etablerade områden. I Finland finns däremot Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap
som egna forskarutbildningsämnen vilket har öppnat för forskarutbildning och doktorsavhandlingar
inom eget vetenskapsområde. Likaså har den tidiga obligatoriska magisterutbildningen (pro gradu) för
lärare bidragit till en mer rak behörighetsgivande väg till forskarutbildning. Möjligheterna med en finsk
doktorsexamen i slöjdpedagogik eller slöjdvetenskap har även stimulerat till docenturer, professurer och
forskning inom eget forskningsområde. De nordiska ländernas variationer i finansieringsvillkor för
forskarstudier har både begränsat och möjliggjort doktorsexamina. Doktorandanställningar med lön –
som är en förutsättning i Sverige – är få, samtidigt som forskarstudier i Finland utifrån stipendier
begränsar trygghet men på samma gång gör det möjligt för fler att bedriva forskarstudier. Utöver att det
är ett mycket stort behov av doktorsexamina såväl inom skola och lärarutbildning som inom andra
kontexter utanför skolsammanhang, öppnar ett eget forskarutbildningsämne och disputerade personer
även upp för forskningssamarbeten och medverkan i olika projektansökningar.
I denna artikel har doktorsavhandlingar som är skrivna inom olika vetenskapliga discipliner medtagits
som i mycket vid bemärkelse kan relateras till utbildning och lärande inom slöjdfältet. En första analys
skedde redan vid urvalet av doktorsavhandlingar då de på något vis skulle kunna kopplas till det nordiska
slöjdfältet. Författarens förförståelse (jfr Ödman, 2016) kan dels relateras till ett insiderperspektiv med
egna erfarenheter från skolslöjd, lärarutbildning och slöjdforskning, dels till ett outsiderperspektiv då
urval och kännedom om nordiska doktorsavhandlingar främst är gjorda utifrån svenska utgångspunkter.
Urval och analys kan också ses som en kombination av ett insider- och ett outsiderperspektiv utifrån
författarens nordiska erfarenheter av anställningar, uppdrag och samarbeten i de nordiska länderna.
Utifrån de valda avhandlingarna och egen förförståelse resulterade analyserna i jämförelser mellan
likheter och skillnader. Analysförfarandet har dels utförts kvalitativt, dels kvantitativt. Den inledande
analysen kan ses som en kvalitativ innehålls- och textanalys, men också som en översiktlig kvantitativ
analys för att kunna beskriva antal, områden och länder etc. (jfr Alvesson & Sköldberg 2017;
Denscombe, 2016; Silverman, 2015). Avhandlingarnas titlar speglade inte alltid dess innehåll, utan där
det varit möjligt har innehållsförteckningar, abstrakt och sammanfattningar kompletterat den första
breda beskrivningen. Tolkningar växte fram och tematiserades. Även om varje avhandling är unik, och
att teman överlappade varandra, skapades kategorier för att kunna sammanställa och åskådliggöra
avhandlingarna.
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Forskningstematiker och kunskapsintressen
De nordiska ländernas forskningsmöjligheter inom slöjdfältet har bidragit till avhandlingarnas
inriktningar. Som exempel påbörjades Malmbergs forskarutbildning och avhandling om knyppling i
estlandssvensk tradition (Malmberg, 2002) i forskningsområdet etnologi och avslutades vid en
slöjdinstitution i forskarutbildningsämnet hushållsvetenskap vid en utbildningsvetenskaplig fakultet. Ett
annat exempel är Kaukinens avhandling om elastiska symaskinssömmar (Kaukinen, 1995) som är
skriven vid en lärarutbildning för slöjdämnet. Avhandlingar behandlar också andra slöjdrelaterade
utbildningskontexter exempelvis inom yrkesverksamhet (Carlgren, 2016; Jernström, 2000; Kyöstiö,
1955), konsthantverk (Knutes, 2009), estetiska ämnen (Hansson Stenhammar, 2015; Lindgren, 2006),
eller inom förskola, gymnasieskola och folkhögskola (t.ex. Carlsen, 2015; Hartman, 1993). Likaså
innehåller forskningsöversikten avhandlingar inom slöjdfältet som hör till mer informella lärmiljöer
exempelvis från urkulturer (Drake, 1918; Guttorm, 2001; Reitan, 2007), hobbyverksamheter (Borgen,
1997; Kouhia, 2016), eller utifrån slöjdaktivism i samhället (Koch, 2012).
Redovisningen ska ses som en översiktlig sammanställning av doktorsavhandlingar inom det nordiska
slöjdfältet. Avrapporteringen presenteras dels kvantitativt i tabeller, dels görs mer kvalitativa nerslag
utifrån avhandlingars innehåll. Tabell 1 nedan beskriver hur doktorsavhandlingarna är fördelade efter
land, författarnas kön och avhandlingsspråk:
Tabell 1. Antal doktorsavhandlingar efter land, kön och språk.
Land

Kvinnor

Män

Totalt

Danmark

3

1

4

Finland

26 (7 eng)

14 (5 eng)

40 (12 eng)

Island

1 (1 eng)

1 (1 eng)

2 (2 eng)

Norge

17 (4 eng)

2

19 (4 eng)

Sapmi

3

‒

3

Sverige

23 (2 eng)

5

28 (2 eng)

Estland
Tyskland
Kuba

‒
‒
‒

2 (1 eng)
1 (1 tysk)
1 (1 eng)

2 (1 eng)
1 (1 tysk)
1 (1 eng)

Totalt

73

27

= 100

(59 nord. språk, 14 eng)

(18 nord. språk, 8 eng, 1 tysk)

(77 nord. språk, 22 eng, 1 tysk)

Av de 100 avhandlingarna är 77 skrivna på nordiska språk, 22 på engelska och en avhandling är skriven
på tyska. Avhandlingarna från Kuba, Tyskland och Estland ingår i översikten då de knyter an till det
nordiska slöjdfältet. Den tyska avhandlingen av Reincke (1995) är en historisk beskrivning av arbetsoch reformpedagogik utifrån den svenska slöjden. Avhandlingen av Moreno Herrera (1998), som är
skriven vid Åbo Akademi i Finland, handlar dels om hur den kubanska slöjden grundar sig i Otto
Salomons tankar om pedagogisk slöjd, dels innehåller den resultat från kubansk slöjdundervisning. Den
samiska slöjden sträcker sig över geografiska gränser därför har Sapmi fått en egen kolumn i artikelns
tabeller. Vid jämförelse länderna emellan ska givetvis antal doktorsavhandlingar dels sättas i relation
till varje lands folkmängd, dels utifrån ländernas olika förutsättningar för att kunna skriva
doktorsavhandling. Med egna forskarutbildningsämnen inom slöjdområdet är nästan hälften av
avhandlingarna, 40 stycken (och 1 st Kuba), skrivna i Finland. Drygt en tredjedel, 28 stycken, är svenska
avhandlingar. I referenslistan till denna artikel är förnamnen på avhandlingarnas författare utskrivna.
Utifrån artikelns urval om 100 avhandlingar visar tabell 1 att ¾ av avhandlingarna är skrivna av kvinnor
(73) och ¼ av avhandlingarna av män (27). Tabell 2 nedan visar fördelningen av antal
doktorsavhandlingar efter land, år och författarnas kön:
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Tabell 2. Antal doktorsavhandlingar efter land, år och kön.
Land

1918‒
1984

1985‒
1989

1990‒
1994

1995‒
1999

Danmark

‒

‒

‒

1 (k)

Finland

1 (k)
1 (m)
‒

2 (k)

3 (k)
4 (m)
1 (k)

Island

2 (m)
‒

‒

2000‒
2004

1 (m)
7 (k)
3 (m)
‒

2005‒
2009

2010‒
2014

2015‒
2018

Totalt

1 (k)

1 (k)

‒

4 (3k,1m)

7 (k)
2 (m)
‒

3 (k)
1 (m)
1 (m)

3 (k)
1 (m)
‒

40
(26k,14m)

2
(1k, 1m)

‒

‒

‒

‒

Sapmi

1 (k)

‒

‒

2 (k)
1 (m)
‒

Sverige

‒

1 (k)

3 (k)
1 (m)

2 (k)
1 (m)

5 (k)

Norge

5 (k)

2 (k)

4 (k)
1 (m)
‒

6 (k)

19

‒

‒

3 (k)

4 (k)

4 (k)
3 (m)

4 (k)

28

(17k, 2m)

(23k, 5m)

Estland
Tyskland
Kuba

‒
‒

‒
‒

‒
‒

1 (m)
1 (m)

‒
‒

‒
‒

‒
‒

2 (m)
‒
‒

2 (m)
1 (m)
1 (m)

Totalt

3

3

6

17

18

19

18

16

= 100

(2k)
(1m)

(1k)
(2m)

(5k)
(1m)

(9k)
(8m)

(14k)
(4m)

(16k)
(3m)

(13k)
(5m)

(13k)
(3m)

(73k)
(27m)

Utifrån urvalet är det endast 12 doktorsavhandlingar som är skrivna före 1995, och i slutet av 1990-talet
publicerades det 17 avhandlingar, dvs. före år 2000 är det sammanlagt 29 avhandlingar författade av 56
kvinnor och 12 män. Efter millenniumskiftet ökade antalet med 71 avhandlingar, skrivna av 56 kvinnor
och 15 män. I tabellens sista kolumn, 2015‒2018, har det mellan 2015‒2017 publicerats 16
doktorsavhandlingar och förhoppningsvis tillkommer fler under femårsperioden fram till 2019. Även
om det över tid är en ökning av doktorsavhandlingar är det fortfarande för få med tanke på den brist på
forskningsresultat som finns inom slöjdfältet.
De tidiga avhandlingarna i Finland genererade viktig grundforskning (Anttila, 1983; Lindfors, 1992;
Peltonen, 1988). Utöver den historiska slöjdforskningen var det angeläget att slöjdfältet också fick
forskning om lärande och undervisning. Den finländska grundforskningen har både använts och
utvecklats över tid och bidragit till egna forskarutbildningsämnen i Finland. Avsaknad av
forskarutbildningsämnen i Norden, och efter flera års samarbeten inom NordFo-organisationen,
resulterade i att det under 2008 startades ett Slöjdpedagogiskt centra vid Åbo Akademi, Vasa, Finland.
Författaren till denna artikel var forskningsledare under centrats verksamhet mellan 2008‒2016. I centrat
disputerade personer från Danmark, Sverige, Norge och Finland i Slöjdpedagogik med nio
doktorsavhandlingar (Carlsen, 2015; Dagsland, 2013; Elo, 2015; von Gegerfelt Kronberg, 2012;
Hartvik, 2013; Koch, 2012; Rorgemoen, 2012; Sjöberg, 2009; Tronshart, 2016), vilka bidrog till antalet
avhandlingar i tabell 2 under dessa år.
Flera avhandlingar innehåller forskningsområden som gör att de kan ingå i olika teman. Likheter och
skillnader i avhandlingarnas inriktningar har, trots möjligheten att höra till flera områden, tematiserades
för att på något vis spegla avhandlingarnas innehåll. Utifrån urvalförfarandets begränsningar har
tematiseringen främst gjorts utifrån avhandlingens fokus och presenterade resultat, men också utifrån
universitets- och institutionstillhörighet och där det har varit möjligt i relation till
forskarutbildningsämne. Tabell 3 nedan redogör för antal doktorsavhandlingar efter land, tematisk
inriktning och författarnas kön:
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Tabell 3. Antal doktorsavhandlingar efter land, tematisk inriktning och kön.
Land

Tema

Totalt

Pedagogisk/
Didaktisk

Lärarutbildning/
Hantverksutbildning

Historisk

Estetisk/
Kulturell

Teknisk/
Naturvetenskaplig

Danmark

1 (m)

‒

1 (k)

2 (k)

‒

4 (3k, 1m)

Finland

14 (9k, 5m)

7 (5k, 2m)

2 (2m)

7 (k)

10 (5k, 5m)

40 (26k,14m)

Island

‒

‒

1 (k)

‒

1 (m)

2 (1k, 1m)

Norge

10 (9k, 1m)

2 (k)

1 (m)

6 (k)

‒

19 (17k, 2m)

Sapmi

‒

‒

3 (k)

‒

3 (k)

Sverige

7 (4k, 3m)

6 (k)

7 (k)

2 (1k, 1m)

28 (23k, 5m)

Estland
Tyskland
Kuba

1 (m)
‒
1 (m)

‒
‒

1 (m)
‒

‒
‒

1 (m)
‒
‒

2 (m)
1 (m)
1 (m)

Totalt

34 (22k, 12m)

15 (13k, 2m)

12 (7k, 5m)

25 (k)

14 (6k, 8m)

= 100

6 (5k, 1m)

(73k) (27m)

Likt i den inledande tabell 1 beskriver tabell 3 ovan att det är fler kvinnor (73) än män (27) som skrivit
doktorsavhandling inom slöjdfältet. Tabellens teman flyter samman, exempelvis innehåller de flesta
avhandlingar något om utbildning och lärande, men en tredjedel av avhandlingarna har en mer tydlig
inriktning mot det pedagogiska och didaktiska och är därför inplacerade i temat Pedagogisk/Didaktisk
(34). Givetvis kunde än fler grupperingar redovisas under varje tema till exempel i underkategorier som
betyg och bedömning. Fokus i denna artikels översikt är att mer översiktligt beskriva avhandlingarnas
forskningstematiker och kunskapsintressen.
Varje doktorsavhandling innehåller mer eller mindre delar av teoretiska, metodologiska och empiriska
perspektiv som kan relateras till utbildning och lärande inom slöjdfältet. I linje med artikelns fokus om
utbildning och lärande är temainriktningen Pedagogisk/Didaktisk den frekvent största även om temat
gränsar till flera forskningsområden. I temat kan till exempel ingå avhandlingar om slöjdpedagogiska
aspekter utifrån företagsamhet och entreprenörskap (Elo, 2015), eller handla om formgivning och design
ur ett didaktiskt perspektiv (Aakre, 2005), eller vara inriktad mot didaktiska reflektioner inom området
arkitetur i den norska grundskolans konst- och hantverksämne (Fauske, 2010). Avhandlingar om
slöjdlärares och slöjdlärarstuderandes förhållningssätt kan ingå både i inriktningen
Pedagogisk/Didaktisk (34), (t.ex. Hasselskog, 2010; Lutnæs, 2011) och i inriktningen
Lärarutbildning/Hantverksinriktning (15) men är placerade i ett tema efter avhandlingens tyngdpunkt
och innehåll (t.ex. Borg, 2001; Ekström, 2012; Hartvik, 2013; Nygren-Landgärds, 2000).
Det är få avhandlingar som innehåller klassrumsforskning som är genomförd i slöjdklassrum. Snarare
har avhandlingar handlat om slöjdverksamhet än om forskning som har varit utförd i slöjdverksamhet.
Att utgå från textdokument eller använda sig av intervjuer är ofta använda utgångspunkter i
avhandlingarna. Över tid har det också varit vanligare att antingen utgå ifrån lärarutbildning, eller utföra
forskning med lärarstudenter, än att forska i skolans slöjdverksamhet. Givetvis måste forskningsetiska
regler alltid följas, men extra arrangemang behövs vid klassrumsforskning när barn och unga ska ingå i
forskningsstudier vilket kan vara en bidragande orsak till att det finns få avhandlingar med forskning
som är insamlad i skolans slöjdverksamhet. Lindfors sammanläggningsavhandling (Lindfors, 1992) vid
Åbo Akademi i Vasa, Finland, är placerad i temainriktningen Pedagogisk/Didaktisk. Lindfors
avhandling var banbrytande med forskningsresultat utifrån observationsstudier och videobandade
lektioner med både lärare och elever i skolans textilslöjd. I Sverige blev Johanssons avhandling med
klassrumsforskning genomförd i grundskolans slöjdundervisning uppmärksammad (Johansson, 2002).
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Med mikroanalyserade lärsituationer utifrån videoobservationer i slöjdpraktik, tillsammans med elever
och lärares dagboksanteckningar, genererade avhandlingen grundforskning om vad och hur elever och
lärare gör under slöjdaktiviteter. Illums avhandling om processens dialog och hantverkskunnande är en
motsvarande avhandling i Danmark utifrån praktiknära videodokumenterad forskning med elever och
lärare (Illum, 2004). Nyare avhandlingar inom temat Pedagogisk/Didaktisk innehåller
klassrumsforskning (t.ex. Dagsland, 2013; Kangas, 2014; Sigurdson, 2014; Westerlund, 2015). Likaså
har praktiknära forskning utförts i slöjdrelaterad förskoleverksamhet (Carlsen, 2015).
Inom temat Historisk (12) är fördelningen jämnare mellan kvinnor (7) och män (5). Flera av
inriktningens författare har inte egen yrkesbakgrund inom slöjdområdet, men har intresserat sig för
historiska aspekter i relation till slöjd. Skribenter med bakgrunder utanför slöjdområdet har skrivit om
slöjdfältets tidiga historiska könsuppdelning och om kvinnor och mäns olika förutsättningar ur ett
utbildnings- och samhällsperspektiv (t.ex. Alm, 2012; Trotzig, 1997). Om slöjdrelaterad verksamhet
som obetalt hemarbete eller betalt yrkesarbete har Björk (1997) och Waldén (1990) problematiserat i
sina avhandlingar under 1990-talet samt Carlgren (2016) i en nyare avhandling om modeateljéer och
sömnadsskolor. Avhandlingar som är skrivna under 1990-talet beskriver snarare skillnader mellan
slöjdutbildningar för män och kvinnor ‒ vilket i och för sig är viktig historiebeskrivning för att förstå
nutid ‒ än att problematisera traditioner och genusaspekter (Berge, 1992; Helgadóttir, 1997; Kantola,
1997; Kragelund, 1996; Waldén, 1990). Genusaspekter lyfts i flera avhandlingar under 2000-talet, men
ett tydligare genusperspektiv problematiseras inom trä- och metallslöjd i Sigurdsons doktorsavhandling
(Sigurdson, 2014), och i Kokkos avhandling om genusaspekter inom den textila slöjden (Kokko, 2006).
I temat Estetisk/Kulturell (25) finns avhandlingar som är skrivna inom forskarutbildningsämnen som
pedagogik, etnologi, hushållsvetenskap, slöjdvetenskap och arkitektur. Det är intressant att notera att
det inte är några män som skrivit avhandlingar som har placerats till temat. Givetvis kan avhandlingar
höra till flera teman, till exempel är en utgångspunkt i Mäkeläs avhandling estetiska perspektiv (Mäkelä,
2011), men med ett tydligt fokus på praktiknära skolforskning blev den placerad till det pedagogiska
området. Avhandlingar av intresse för slöjdfältet kan också gränsa till design, kultur, hemslöjd och
museipedagogik (t.e.x. Berggen Torell, 2007; Hanghøj, 2007; Homlong, 2006; Hyltén-Cavallius, 2007;
Jacobsson, 1994; Rasmussen, 2010). Likaså gränsar avhandlingar om pedagogiska aspekter vid
utställningar till det estetiska och kulturella området (Rimstad, 2015; Tronshart, 2016). Avhandlingarna
i temat Estetisk/Kulturell i tabell 3 ovan inom samisk slöjd, duodji, är inte direkt kopplade till olika
länder, utan här flyter länders geografiska gränser samman (Drake, 1918; Dunfjeld, 2001; Guttorm,
2001).
Till temats inriktning Teknisk/Naturvetenskaplig (14) är avhandlingar placerade som behandlar teknik
och naturvetenskap som kan relateras till slöjdrelaterad verksamhet. Ett exempel är Soobiks avhandling
(Soobik, 2015) om lärare och elevers uppfattningar om teknikutbildning i estländska skolor.
Avhandlingen är skriven som en sammanläggningsavhandling med fem artiklar och en kappa där flera
artiklar relaterar till slöjd så som slöjdbegreppet används i Norden. Likaså har Soobik samskrivit artiklar
med finska slöjdforskare vilket gör, trots att avhandlingstiteln beskriver ett teknologiskt innehåll, att
avhandlingen med dess artiklar har relevans för slöjdområdet. På likartat vis kan nämnas tidigare
president för NordFo-organisationen Sjögrens avhandling (Sjögren, 1997) om teknik som utöver
teknikinriktningen redogör för gemensamma intressen med slöjden. Slöjdens benämning som teknisk
slöjd i Finland gör att 10 av 14 avhandlingar i temat är skrivna i Finland. Gränserna mellan teknik och
slöjd flyter samman i temainriktningen. Utöver teknisk slöjd (t.ex. Alamäki, 1999; Järvinen, 2002)
knyter även tekniska och naturvetenskapliga aspekter an till det textila exempelvis i Lindfors avhandling
om teknologi i textila produkter ur ett konsumentperspektiv (Lindfors, 2002) eller mer tekniskt och
virtuellt utifrån andra textila områden (Kaukinen, 1995; Kröger, 2003; Seitamaa-Hakkarainen, 2002).
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I den översiktliga analysen framkom att det var problematiskt att mer ingående beskriva avhandlingarnas
empiri, urvalsförfaranade och använda metoder då flera avhandlingar saknade både beskrivningar av
urval och hur och vilka metoder som använts. Doktorsavhandlingar innehåller vanligtvis
litteraturgenomgångar, men i relation till tematiseringen i tabell 3 ovan kan det konstateras att
avhandlingar inom det historiska området främst har utgått ifrån olika textbaserade källor. Utöver att
avhandlingarna som helhet utgår från textmaterial är intervjuer ett vanligt förekommande metodval.
Intervjuerna i avhandlingarna är snarare genomförda med vuxna, lärare och lärarstudenter än med barn,
unga eller elever. Flera avhandlingar beskriver ingående resultat med hjälp av intervjucitat, men det
finns också avhandlingar som mer generellt beskriver intervjusvar och inte alltid beskriver urvals- och
analysförfarande. Resultat från intervjuer är intressanta för att ta del av hur och vad personer svarar, och
vilken diskurs som råder, men av intresse är utöver vad personer berättar också vad de faktiskt gör. I
avhandlingar som innehåller praktiknära forskning och klassrumsforskning, där det exempelvis har
använts deltagande observation, aktionsforskning eller videoinspelningar som valda metoder, finns
intressanta, men alldeles för få, resultat från hur personer gör och lär i olika slöjdrelaterade verksamheter
(t.ex. Carlsen, 2015; Ekström, 2012; Illum, 2005; Johansson, 2012; Malmberg, 1995). Använda metoder
och resultat utifrån artefakter är vanligt förekommande i temaområdet estetik-kulturell (t.ex. Berggren
Torell, 2007; Guttorm, 2001; Hanghøj, 2007; Homlong, 2006; Reitan, 2007; Rimstad, 2015). Men
använda perspektiv och kombinationer av metoder varierar såväl i temana som över tid. I ett
temanummer i Techne serien, Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet (Johansson &
Porko-Hudd, 2011a), beskrivs flera intressanta perspektiv och använda metoder som använts i forskning
inom slöjdfältet.
Sammanfattande kommentar och framåtblickar
Urvalet av artikelns doktorsavhandlingar kan ses både utifrån ett insider- och outsiderperspektiv (jfr
Alvesson & Sköldberg, 2017; Ödman, 2016). Denna artikel har främst ett insiderperspektiv utifrån
författarens svenska slöjdbakgrund från skola, lärarutbildningar och nordiska forskarerfarenheter, men
samtidigt finns ett outsiderperspektiv gentemot mindre kända avhandlingar. I några fall har författaren
behövt utgå från doktorsavhandlingars abstrakt och sammanfattningar då det har varit problematiskt att
ta del av avhandlingens helhet på grund av tillgänglighet eller avhandlingsspråk. Utifrån ett
insiderperspektiv kan det konstateras att flera av avhandlingarnas författare saknar egen slöjdbakgrund
i relation till att ha arbetat med slöjd i skola eller slöjdlärarutbildning. Då det över tid har varit brist på
författare med slöjdbakgrund har ett utifrånperspektiv å andra sidan möjliggjort att det har skrivits
doktorsavhandlingar, dessutom har beskrivningar och resultat lyfts fram som kanske inte en person med
slöjdbakgrund hade fokuserat. Men i relation till praktiknära forskning som är genomförd i
slöjdklassrum kan det vara av betydelse att ha en egen slöjdbakgrund, som ett slags ”dna”, för att kunna
upptäcka och ”se” det som också finns att se.
Sammanställningen och tematiseringen skall ses som en grundläggande forskningsöversikt av
doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet. Flera avhandlingar bidrar med grundforskning som
kan vidareutvecklas i framtida avhandlingar. I fortsatt forskning kan det vara intressant att mer ingående
analysera och beskriva forskningsmetoder och urvalförfaranden (jfr Denscombe, 2016) som använts i
avhandlingarna och i relation till temaområdena. Likaså är det av intresse att sammanställa teoretiska
utgångspunkter som använts i avhandlingarna, både frekvent, men och också över tid och i varje land
för att vidareutveckla befintliga teorier. Översikten är ett tidsdokument som kan kompletteras och
utvecklas med nya doktorsavhandlingar och tematiker.
I linje med sociokulturella utgångspunkter (Säljö, 2000; 2005; Vygotsky, 1978, 1986; Wertsch, 2002)
har översikten inom det nordiska slöjdfältet visat hur historiska, sociala och kulturella faktorer dels har
format antal doktorsavhandlingar, dels dess inriktningar. Oavsett forskningstema är det angeläget att
forskare, lärarutbildare, och andra personer och grupper i varje nordiskt land känner till, och använder
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sig av, den nordiska slöjdforskningen för att utveckla slöjdfältet. Kanske 100 doktorsavhandlingar kan
tyckas många, men antalet ska dels relateras till att urvalet gjorts i mycket vid bemärkelse, dels till att
behovet av avhandlingar och forskningsresultat inom det nordiska slöjdfältet är stort. Det kan
konstateras att de flesta avhandlingarna handlar om slöjdverksamheter, medan få doktorsavhandlingar
utgår från praktiknära forskning som är genomförd i slöjdverksamheter. Det finns flera områden som
till stora delar saknar slöjdforskning exempelvis om hur ny teknik och digitalisering medverkar i
lärprocesser och undervisning, om lärande i relation till materiell och immateriell hållbar utveckling,
om hälsa och välbefinnande, eller forskning om slöjdrelaterade kulturverksamheter för att bara nämna
några områden. Även om det finns doktorsavhandlingar och värdefull slöjdforskning så är det mesta
ännu outforskat.
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